
Enhancing lives



Wij willen de leef- en werkomge-

vingen van zoveel mogelijk mensen 

vergroenen. Wij zijn ervan overtuigd 

dat iedereen zich beter voelt en be-

ter presteert in een omgeving waar 

planten groeien en bloeien. Met 

onze groene diensten voegen wij 

kwaliteit toe aan iedere ruimte.  

Ambius is dé specialist op het gebied van 

interieurbeplanting en verticaal groen. 

Naast de reguliere interieurbeplanting 

leveren wij ook geurbeleving, buitenbe-

planting, kerstdecoraties en mos, verse 

bloemen en fruit. Met Ambius haalt u wel-

daad en gezondheid in huis.

Onze oorsprong

Ons moederbedrijf Rentokil kent een 

rijke geschiedenis die teruggaat tot voor 

1960. Door bedrijfsovernames is het be-

drijf enorm gegroeid. Interieurbeplanting 

is een onderdeel sinds 1980. Wij hechten 

veel waarde aan ons menselijk kapitaal. 

Veel medewerkers zijn al jaren bij ons in 

dienst. Dat geeft ons een voorsprong door 

kennis en ervaring.

Rentokil Initial is een van de grootste 

dienstverlenende bedrijven ter wereld, 

met een breed scala van diensten en 

klanten in meer dan 65 landen.

Welkom bij 
Ambius

Enhancing 
lives

Ervaar de rust,
voel de sfeer,

adem de frisse lucht...
Ambius brengt u

groen geluk



‘‘van advies tot inrichting: 
wij staan voor u klaar!”

Collega’s, klanten en bezoekers ervaren 

onmiddellijk een positieve sfeer.

Zij bevinden zich in een ruimte die tegelijkertijd 

inspireert en rust geeft.  Wij adviseren, ont-

werpen én leveren u alle producten die u 

nodig heeft om de door u gewenste stijl 

tot leven te laten komen.

Groen prikkelt 
onze zintuigen

Ambius
creëert sfeer
en beleving

Een goed gevoel 
creëer je samen.
Met onze groene

oplossingen creëert
u eenvoudig een

prettige sfeer.



Alles wat je
aandacht geeft,
groeit!

"Groene vingers geven
een stevige handdruk: 

aangenaam
kennismaken!"

Onze 
dienstverlening: 
focus op uw verhaal

Samen met onze 
specialisten werken aan 

uw eigen groene stijl

Deskundig advies

Goed kijken en luisteren naar u als klant; 

dat staat bij onze adviseurs voorop. Samen 

met u creëren wij een inspirerende omge-

ving die past bij uw bedrijfsuitstraling en 

aansluit bij uw wensen.

Uitstekende service

Onze servicemedewerkers zijn stuk voor 

stuk gecertificeerde vakmensen. Hierdoor 

zorgen zij ervoor dat uw beplanting er 

perfect uitziet en in goede conditie blijft. 

Met grondige inspecties tijdens onze ser-

vicebezoeken waarborgen wij continu de 

kwaliteit van onze producten.



Onze specialisten zijn experts op het 

gebied van ruimte en sfeer.

Wij kunnen voor ieder budget een passende 

oplossing bieden.

Wij zien elke opdracht als een uitdaging om de 

ultieme groenbeleving te vinden voor u als klant.

''Wij willen het beste halen uit mensen en 
gebouwen. Als dat ook uw ambitie is, 

kunnen we elkaar inspireren
tot grote groene idealen''

Een groene 
metamorfose
voor elk budget

Binnen of buiten.
Klein of groot.

Ambius geeft elke
locatie een groene 

metamorfose.



Een optimaal 
werkklimaat
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Onderzoek in Noorwegen toont een directe relatie 

aan tussen de aanwezigheid van planten en de 

afname van gerapporteerde gezondheidsklachten 

met gemiddeld 23%. 

Ook is in een omgeving met planten een verbeterde reactiesnelheid 

tot 12% gemeten bij computeropdrachten en hadden mensen 

aantoonbaar minder last van spanning.

snellere reactiesnelheid

Prestaties 

verbeteren met 

20 tot 40%. 

Eén plant per 

persoon is al 

voldoende.

Planten zorgen op kantoor of werkplek voor 

15% meer ideëen en productiviteit.
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Versterk de 
uitstraling en 

verhoog de 
productiviteit

van uw bedrijf.

Met planten haalt u een dosis gezondheid in huis.

U merkt het verschil al met één plant per persoon.

Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat goede be-

planting zorgt voor een hogere productiviteit. Tegelijkertijd 

voelen medewerkers zich prettiger op hun plek. Een groene 

omgeving ‘ademt’ rust voor lichaam en geest. Een plant is 

zeer bepalend voor de sfeer die u wilt creëren.  Moet een 

ruimte activerend werken, of juist ontspanning bieden? Deel 

uw ideeën en wensen met ons. Wij gaan graag voor u aan de 

slag en komen met een originele en passende invulling.

Een prettige 
omgeving zorgt 
voor meer
inspiratie en 
kwaliteit 

''Wist u dat planten 
voor circa 15% meer 
productiviteit op de 
werkvloer zorgen?''



Ambius Verticale Tuinen

Verticale tuinen zijn groene wanden die volledig ge-

integreerd kunnen worden in het interieur. Verticale 

binnen- en buitentuinen zijn een ideale oplossing 

voor saaie muren in situaties waar weinig tot geen 

plaats is voor groen.

GreenWalls

Haal de natuur naar 
binnen met de 
Ambius

Creëer met de GreenWalls van

Ambius levende groene kunstwerken 

in elke omgeving. De GreenWall is dé 

oplossing als u:

•	 een	natuurlijke	scheiding	van	ruimtes	wilt,

•	 een	groene	eyecatcher	wilt,	die	meteen		 	

 sfeerverhogend werkt,

•	 snel	een	natuurlijke	upgrade	wilt	van		 	

 saaie muren en krappe ruimtes

•	 uw	groene	en	duurzame	imago	wilt

 onderstrepen

Levende 
groene muren:
de natuurlijke 

oplossing voor
binnen en

buiten.

Ambius SmartWall

De SmartWall is een levende groene wand van planten, die is uitgerust 

met een eigen waterreservoir en een geautomatiseerd irrigatie-

systeem. U hebt geen loodgieters of een ingewikkelde 

verbouwing nodig. Een Ambius SmartWall 

is modulair op te bouwen en kan 

eenvoudig binnen een dag 

worden geplaatst.

Een geluidsreductie

van 8dB waarmee omgevings-

geluid gehalveerd wordt.

In ca. een dag geplaatst 

met een directe groen

bedekking van 90%

 

 

1m

1m

1 m² verticaal groen  

produceert 1,7 kg 

zuurstof per jaar.

... en onttrekt

2,3 kg   CO�

Reductie van klachten over  

geïrriteerde ogen, droge keel,  

hoesten of hoofdpijn.

M D W D V Z Z



Uw logo in mos? 
Moscreaties 
kennen vrijwel 
geen beperkingen

Schilderen met 
planten

Natuurlijke kunst
met praktische 

eigenschappen

De Ambius LivePicture

De LivePicture is de ideale oplossing voor 

de groene aankleding van kleine ruimtes. 

Onze LivePictures zijn schilderijen van 

levende planten. Deze kunstwerken bieden 

bovendien een aangename luchtvochtigheid 

en kunnen kooldioxide en verontreinigende 

deeltjes uit de lucht verwijderen.

Moswanden 

Moswanden zijn echte eyecatchers! Niet al-

leen een genot voor het oog, maar zeker ook 

voor het oor. Onze moswanden dragen bij 

aan een betere akoestiek. Ze zijn 

onderhoudsarm en hebben 

een jarenlange le-

vensduur.



Onze kerstdecoraties zijn van de hoogste kwaliteit 

en voldoen vanzelfsprekend aan strenge veilig-

heidseisen. Zo zijn ze gemaakt van brandveilige 

materialen.

Opbouwen en 
afbreken door de 
medewerkers
van Ambius

Stijlvolle decoratie die past bij uw bedrijfsuit-

straling vereist een geoefend oog voor design. 

Wij kijken graag met u mee.

Met Ambius geniet u van een sfeervolle kerst. Van een 

mooi kerststuk op de ontvangstbalie tot een in stijl 

versierde kerstboom in de hal.

Kerst is voor veel mensen een drukke periode.

Onze service kan u uitkomst bieden. U haalt 

gezelligheid in huis, geniet een aantal weken 

onbekommerd van de pracht en praal 

en heeft na de feestdagen snel uw 

vertrouwde opgeruimde kantoor-

omgeving weer terug. Wij re-

gelen alles! Wij wensen 

u vast ontspannen 

feestdagen.

Kerst is bij uitstek 
een periode waarin 

sfeer en beleving 
extra aandacht 

verdienen.

Een sfeervolle kerst
met Ambius

www.christmasbyambius.be



Alles voor een 
goed gevoel
Zonnestralen 

Creëer de illusie van een dakraam door het 

installeren van een innovatief sfeerplafond. 

De suggestie van echt daglicht bevordert een 

inspirerende en productieve werkomgeving.

Dagelijkse dosis vitamines

U wilt graag fitte en vitale collega’s. Een 

dagelijkse portie vers fruit kan daarbij helpen. 

Medewerkers waarderen deze aandacht voor 

hun welzijn. U maakt het makkelijker voor hen 

om een bewuste gezonde keuze te maken.

Opfleuren

Iedereen wordt blij van bloemen. Bezoe-

kers voelen zich extra welkom als de vazen 

gevuld zijn met prachtige kleurrijke bloe-

men. Medewerkers ervaren waardering op 

hun verjaardag of jubileum. Wij verzorgen 

bloemen (bloemstuk, boeket, rouwstuk,...) 

voor elke gelegenheid, passend bij uw 

smaak en budget.

Buitensfeer

Een goed onderhouden buitentuin en een 

prachtig aangelegde entree zijn bepalend 

voor die belangrijke eerste indruk. Geef uw 

bedrijf de uitstraling die het verdient. Onze 

adviseurs denken graag mee over het 

juiste groenontwerp.

Wij willen zoveel
mogelijk mensen 

een prettige leef- en 
werkbeleving bieden.

Dat doen we met planten, 

maar ook met sfeerplafonds, 

vers fruit en bloemen.

Ambius levert op 
iedere locatie, 
makkelijker kunnen 
we het niet voor u 
maken.



25%

40%

80%

* Scent Marketing Institute

** Business Voice

*** Nike Study

**** BrandSense, Lindstrom

Van alle zintuigen
geeft het reukvermogen 

de beste zintuiglijke 
prikkel voor prettige 

herinneringen****

Een omgevingsgeur verhoogt het 

aantal positieve merkbeoordelingen 

met 25%.*

Klanten blijven 40% langer in een 

prettig ruikende omgeving.**

Geur kan de koopintentie tot

wel 80% positief beïnvloeden.***

De juiste geur kan 
zelfs uw omzet 
verhogen

Versgebakken 
brood of 

versgemalen 
koffie,	het	brengt	

ons meteen in 
een aangename 

gemoedstoestand.

Geurbeleving met  
PremiumScenting

Geur werkt direct in op ons brein en bepaalt 

onbewust ons oordeel. Vinden we het hier 

prettig? Voelen we ons op ons gemak? 

Maak ook gebruik van de kracht van geur.

De geuren uit de Ambius PremiumScenting-

collectie zorgen voor een warme verwelkoming. 

Aantrekkelijke geuren stimuleren een goed en 

veilig gevoel. Zij creëren een onvergetelijke (merk)

ervaring. Zorg er met Ambius PremiumScenting 

voor dat uw gasten langer blijven en vaker terug-

komen.

Dit concept van geurbeleving is internationaal een 

succes. Ambius heeft wereldwijd klanten die hun 

bedrijfsuitstraling extra benadrukken met een pas-

send parfum.

www.premiumscenting.be



Ons product is 

groenbeleving. Het is onze 

overtuiging dat mensen beter 

presteren in een natuurlijke 

en groene omgeving.

Het zit daarom in ons DNA 

verweven dat we met 

het allergrootste respect 

voor mens en milieu onze 

bedrijfsprocessen hebben 

ingericht.

Milieu en MVO
Maatschappelijk

Verantwoord
Ondernemen

Verantwoord ondernemen

•	 Onze	producten	milieuvriendelijk	te	produceren	tegen	eerlijke	prijzen.

•	 Zoveel	mogelijk	recycleren	door	ons	afval	te	scheiden	en	dit	te

 verwerken volgens strenge richtlijnen.

•	 Ons	te	focussen	op	CO2-reductie,	biologisch	afbreekbare	producten

 te gebruiken en verspilling tegen te gaan.

•	 VCA	+	certificering	als	blijk	van	veilig,	gezond	en	duurzaam	werken.

DJSWI                                  

Als onderdeel van Rentokil Initial is Ambius al acht jaar lid van de 

Dow	Jones	Sustainability	World	Index	(DJSWI).	Daarmee	behoren	wij	wereldwijd

tot de 10% best presterende bedrijven als het gaat om duurzaamheid en

verantwoord ondernemen.



www.ambius.be

a Rentokil Initial plc company


